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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0978/2008, którą złożył Panagiotis Bouras (Grecja), w imieniu 
Rady Miejskiej Megalopoli, w sprawie nieprzestrzegania przez władze Grecji 
kryteriów i procedur UE z zakresu składowania odpadów w związku 
z planowaną budową wysypiska śmieci w pobliżu Megalopoli w peloponeskim 
regionie Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję burmistrz miasta Megalopoli położonego w greckim regionie Peloponez, 
sprzeciwia się zezwoleniu wydanemu w styczniu 2008 r. przez greckie ministerstwo ochrony 
środowiska naturalnego greckiemu przedsiębiorstwu energetycznemu DEI w związku 
z wysypiskiem materiałów budowlanych zawierających azbest. Określenie „odpady 
azbestowe” użyte w pierwotnym zezwoleniu zmieniono na „odpady przemysłowe i inne”. 
Składający petycję utrzymuje, że narusza to przepisy decyzji Rady 2003/33/WE 
ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 
16 i załącznika II do dyrektywy 99/31/WE, zgodnie z którymi wysypiska otrzymujące 
materiały budowlane zawierające azbest oraz inne właściwe odpady azbestowe mogą 
przyjmować wyłącznie materiały budowlane zawierające azbest i inne właściwe odpady 
azbestowe, które dodatkowo nie mogą zawierać żadnych substancji niebezpiecznych innych 
niż powiązany azbest. Dlatego składający petycję zwraca się zatem do Parlamentu 
Europejskiego, aby ten skontaktował się z władzami Grecji w celu zapewnienia poszanowania 
praw mieszkańców Megalopoli i okolic gwarantowanych w prawodawstwie UE z zakresu 
ochrony środowiska naturalnego. 

2. Dopuszczalność
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Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Ocena przedmiotowej petycji przez Komisję dotyczyła możliwego naruszenia nie tylko 
dyrektywy 99/31/WE, ale też dyrektywy 85/337/EWG1w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, 
zmienionej dyrektywami 97/11/WE2 i 2003/35/WE3. 

W przepisach transponujących dyrektywę 99/31/WE do prawa greckiego przewiduje się, że 
złożenie wniosku o zezwolenie na eksploatację wysypiska musi być poprzedzone uzyskaniem 
decyzji o zatwierdzeniu warunków dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Zgoda na 
warunki dotyczące ochrony środowiska naturalnego jest udzielana zgodnie z przepisami 
transponującymi dyrektywę 85/337/EWG do prawa greckiego.

Z dostępnych informacji wynika, że procedura analizy oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko naturalne została rozpoczęta. Właściwe ministerstwo przyjęło 
wstępną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Przyjęcie tej oceny 
jest etapem wstępnym, który nie pociąga za sobą wiążących skutków prawnych. Inwestor 
musi przygotować ocenę oddziaływania na środowisko naturalne, która zostanie udostępniona 
społeczeństwu i potencjalnie zainteresowanym władzom. Następnie właściwy organ będzie 
musiał podjąć ostateczną decyzję.

Ponieważ procedura oceny i udzielania zezwolenia znajduje się w fazie wstępnej, Komisja 
jest zdania, że nie można stwierdzić naruszenia dyrektywy 85/337/EWG i, w konsekwencji, 
dyrektywy 99/31/WE.

Wnioski

Komisja stwierdza, że na tym etapie nie występuje naruszenie prawodawstwa wspólnotowego 
w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Komisja rozpatrywała już przedmiotową petycję w 2008 r. i rozpoczęto wówczas procedurę 
oceny wpływu na środowisko odnośnego przedsięwzięcia, a właściwe ministerstwo przyjęło 
już wstępną ocenę wpływu na środowisko. Przyjęcie tej oceny jest jednak wyłącznie etapem 
wstępnym, który nie pociąga za sobą wiążących skutków prawnych. Takie skutki pociągnie 
za sobą jedynie przyjęcie przez właściwe ministerstwo oceny oddziaływania na środowisko. 

Służby Komisji jak dotąd wciąż nie zostały poinformowane o przyjęciu takiej oceny 
oddziaływania na środowisko przez władze greckie, a więc, o ile procedura oceny i udzielania 
zezwolenia nadal znajduje się w fazie wstępnej, Komisja jest zdania, że w dalszym ciągu nie 
można stwierdzić naruszenia prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska. 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.
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Komisja zwraca także uwagę, że w dniu 10 września 2009 r. w sprawie C-286/081Trybunał 
stwierdził winę Grecji w zakresie braku przyjęcia planu gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi zgodnego z wymogami zawartymi w prawodawstwie Unii oraz w zakresie 
nieutworzenia odpowiedniej zintegrowanej sieci urządzeń do unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych.

W odpowiedzi na skargę Republika Grecka uwzględniła przedmiotowe wysypisko w planach 
budowy składowisk odpadów. Budowa takich wysypisk, na których można składować odpady 
niebezpieczne, jest konieczne, aby Grecja mogła zastosować się do wyroku Trybunału. 

Składowanie jest jedną z metod gospodarowania odpadami i podlega przepisom dyrektywy 
99/31/WE (zezwolenie, przyjmowanie odpadów, kontrola i monitorowanie w trakcie fazy 
działania, zamknięcia i poeksploatacyjnego nadzoru nad składowiskiem odpadów). 
Przyznawanie pierwszeństwa innym metodom gospodarowania odpadami nie stanowi 
naruszenia przepisów. Możliwe naruszenie dyrektyw w sprawie gospodarowania odpadami 
(2006/12/WE oraz 99/31/WE) zależeć będzie od sposobu funkcjonowania obiektu, tzn. czy 
będzie ono zgodne, czy niezgodne z odnośnymi przepisami prawodawstwa Unii w dziedzinie 
ochrony środowiska.

Jednocześnie tworzenie składowisk powinno być przedmiotem oceny oddziaływania na 
środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG. Na podstawie tej dyrektywy Komisja 
nie może jednak interweniować w sprawie zasadności lub lokalizacji przedsięwzięcia ani 
weryfikować treści oceny oddziaływania i zatwierdzonych warunków dotyczących ochrony 
środowiska (z wyjątkiem przypadków, w których dane państwo członkowskie popełnia rażący 
błąd w ocenie). Wszystkie te działania leżą w gestii władz państw członkowskich.

Według informacji, którymi Komisja dysponuje, procedura oceny skutków wywieranych na 
środowisko naturalne przez przedmiotowe przedsięwzięcie została rozpoczęta. Właściwy 
minister zatwierdził już wstępne badanie oceny skutków. Wspomniane zatwierdzenie stanowi 
jednak jedynie etap wstępny całego procesu i nie pociąga za sobą wiążących skutków 
prawnych. Następnie należy bowiem przeprowadzić OOŚ (ocenę oddziaływania na 
środowisko), po czym poddać ją konsultacjom społecznym. Po zakończeniu tego etapu 
w gestii właściwych władz leży podjęcie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu lub 
niezatwierdzeniu OOŚ. Nic nie wskazuje na to, by w przedmiotowej sprawie etap ten został 
osiągnięty. 

W związku z powyższym na chwilę obecną nie można stwierdzić żadnego naruszenia 
przepisów UE. 

Komisja śledzi rozwój sprawy i oczekuje na przyjęcie przez władze greckie oceny 
oddziaływania i dopiero wówczas będzie w stanie zweryfikować zgodność przedmiotowego 
przedsięwzięcia z prawodawstwem UE w dziedzinie ochrony środowiska.

                                               
1

ttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=el&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=pl&jur=C%2CT%2CF&cit=none
%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%25
2Cfalse%252Cfalse&num=C-286%252F08&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=141796
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5. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 19 grudnia 2011 r.

Na posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 8 września 2011 r. Komisja została poinformowana 
przez jednego z członków komisji, że warunki dotyczące ochrony środowiska 
przedmiotowego przedsięwzięcia zostały zatwierdzone wspólną decyzją ministerialną z dnia 5 
lipca 2011 r. 

Służby Komisji, na posiedzeniu, które odbyło się w Atenach dnia 14 września 2011 r., 
natychmiast poruszyły tę kwestię z władzami greckimi. Z analizy wspólnej decyzji 
ministerialnej z dnia 5 lipca 2011 r. (200969/05-07-2011) wynika, że władze greckie muszą 
udzielić pewnych dodatkowych wyjaśnień. Istotnie, zgodnie z art. 9 dyrektywy 99/31/WE 
dotyczącej gospodarowania odpadami, zezwolenie na utworzenie składowiska odpadów musi 
zawierać informację dotyczącą rodzaju składowiska odpadów. Natomiast w decyzji 
ministerialnej brak jest informacji, czy odnośne składowisko odpadów będzie składowiskiem 
odpadów niebezpiecznych, składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne czy 
składowiskiem odpadów obojętnych. 

Komisja postanowiła zatem zwrócić się do władz greckich nie tylko w celu określenia rodzaju 
przedmiotowego składowiska odpadów, ale również w celu upewnienia się, że została 
przeprowadzona procedura informowania władz lokalnych i społeczności oraz 
przeprowadzania z nimi konsultacji oraz że spełnione zostały ogólne wymogi dotyczące 
wszystkich rodzajów składowisk odpadów wymienione w załączniku I do dyrektywy 
99/31/WE (w szczególności wymogi dotyczące kontroli gazu). 

Wnioski

Komisja sprawdzi : a) jakiego rodzaju jest przedmiotowe składowisko odpadów; b) czy 
władze lokalne oraz społeczność, których przedsięwzięcie to dotyczy, zostały odpowiednio 
poinformowane i czy przeprowadzono z nimi konsultacje; oraz c) czy zostały podjęte 
niezbędne środki w celu spełnienia ogólnych wymogów określonych w załączniku I do 
dyrektywy 99/31/WE (szczególnie wymogów dotyczących kontroli gazu). Parlament będzie 
na bieżąco informowany o rozwoju wydarzeń w tym zakresie.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV III) otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Jak stwierdzono w poprzednim komunikacie, Komisja zwróciła się po raz pierwszy do władz 
greckich w celu uzyskania wyjaśnień w sprawie przedmiotowego projektu. Z odpowiedzi 
greckich władz wynika, że na mocy dyrektywy 99/31/WE oraz pkt. 2.3.3 decyzji Rady 
2003/33/WE (ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na 
podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 99/31/WE1), materiały budowlane zawierające 
azbest oraz inne właściwe odpady azbestowe mogą być przyjmowane bez badań na 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, zgodnie z art. 6, lit. c) iii dyrektywy 
99/31/WE. Władze greckie uważają zatem, że odpady wymienione we wspólnej decyzji 
ministerialnej z dnia 5 lipca 2011 r. mogą zatem być kierowane na wyżej wspomniane 
składowisko. Jednak władze nie dostarczyły Komisji niezbędnych dowodów świadczących o 
tym, że planowane składowisko może być rzeczywiście zaklasyfikowane jako „składowisko 

                                               
1

Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 27-49
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odpadów innych niż niebezpieczne” w rozumieniu przepisów UE dotyczących ochrony 
środowiska, ponieważ poinformowały one jedynie, że rodzaj składowiska odpadów zostanie 
wskazany w decyzji o zezwoleniu na funkcjonowanie składowiska, która zgodnie z prawem 
greckim zostanie wydana po zakończeniu budowy, ale przed rozpoczęciem jego eksploatacji. 
Ta decyzja nie została jednak jeszcze wydana. 

Na tej podstawie Komisja nie posiada elementów niezbędnych do stwierdzenia, że 
przedmiotowe składowisko rzeczywiście przeznaczone jest jedynie na odpady inne niż 
niebezpieczne (decyzja ministerialna stanowi, że na składowisko dopuszczane będą 
„szczególnie odpady azbestowe” co wskazuje na to, że istnieje możliwość dopuszczania 
innych, niezidentyfikowanych odpadów). Niepewność co do charakteru innych odpadów, 
które mogłyby być dopuszczane, rodzi również wątpliwości w zakresie zgodności, lub jej 
braku, przeprowadzonej procedury informowania społeczeństwa oraz przeprowadzania z nim 
konsultacji. 

Komisja w celu wyjaśnienia tych kwestii, ale również w celu uwzględnienia pewnych 
informacji dostarczonych przez składających petycję, zawartych w piśmie z dnia 8 grudnia 
2011 r. (np. w sprawie ewentualnego naruszenia dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli1) już skontaktowała się 
ponownie z władzami greckimi. 

Odpowiedź władz greckich pozwoliła również na wyjaśnienie trzeciej kwestii dotyczącej 
planowanych środków w zakresie kontroli gazu. Istotnie odpady dopuszczane na składowisko 
nie mogą prowadzić do powstawania gazu. Z drugiej strony zostały przewidziane 
odpowiednie środki w celu uniknięcia ewentualnego zanieczyszczenia powietrza pyłem 
azbestowym. 

Wnioski

Komisja ponownie skontaktowała się z władzami greckimi w celu:

a) uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących kategorii składowiska i rodzaju odpadów, 
które będą tam kierowane;

b) upewnienia się, że procedura informowania społeczeństwa oraz przeprowadzania z nim 
konsultacji została przeprowadzona w odpowiedni sposób; 

c) sprawdzenia, czy zostały wypełnione zobowiązania wynikające z dyrektywy 2008/1/WE. 

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV IV) otrzymana dnia 27 listopada 2012 r. 

Jak stwierdzono w poprzednim komunikacie, Komisja zwróciła się do władz greckich w celu 
uzyskania dodatkowych wyjaśnień w sprawie przedmiotowego projektu. 

Z odpowiedzi władz greckich wynika, że projekt budowy tego „składowiska odpadów 
przemysłowych” (Χώρος Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων), na którym składowane są 

                                               
1

Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8-29
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głównie odpady zawierające cement azbestowy, jest uznany za miejsce unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych, nawet jeśli zgodnie z dyrektywą 99/31/WE, oraz pkt 2.3.3 decyzji 
Rady 2003/33/WE (ustanawiającej kryteria i procedury przyjmowania odpadów na 
składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE1) materiały 
budowlane zawierające azbest i inne właściwe odpady azbestowe mogą być przyjmowane na 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, bez konieczności poddania ich badaniom. 

Z różnych dokumentów przedstawionych przez władze greckie wynika jednak, że zakres 
projektu został rozszerzony. Według oceny oddziaływania na środowisko, projekt dotyczy 
składowania cementu azbestowego (αμιαντοτσιμέντο) wytwarzanego głównie przez lokalne 
zakłady DEH (przedsiębiorstwo elektryczne). To na tej podstawie została przeprowadzona 
procedura informowania społeczeństwa oraz przeprowadzania z nim konsultacji zgodnie z 
wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 
r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko2. Jednak we wspólnej decyzji ministerialnej z dnia 5 lipca 2011 r. 
zatwierdzającej warunki środowiskowe projektu stwierdza się, że projekt dotyczy głównie 
składowania odpadów cementu azbestowego pochodzących z lokalnych zakładów DEH na 
obszarze regionu, jak również z innych budynków użyteczności publicznej (takich jak szkoły, 
szpitale, itp.). Pozwala to przypuszczać, że istnieje możliwość dopuszczenia innych, 
niezidentyfikowanych odpadów na przedmiotowe składowisko. Wygląda więc na to, że 
projekt, o którym społeczeństwo zostało poinformowane i w sprawie którego przeprowadzono 
z nim konsultacje, uległ następnie istotnym zmianom. 

Komisja zauważa również, że w wyniku odwołania do Rady Stanu mającego na celu 
uzyskanie zawieszenia wykonania wspólnej decyzji ministerialnej, DEH (wykonawca 
projektu) w dniu 4 kwietnia 2012 r. postanowił dobrowolnie o zawieszeniu wszelkich prac 
budowlanych na okres 12 miesięcy.

Co się zaś tyczy dyrektywy 2008/1/WE, z odpowiedzi władz greckich wynika, że wymogi 
nałożone przez tę dyrektywę zostały spełnione.

Wnioski

Komisja będzie nadal badała sytuację w ramach nowego postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego celem zapewnienia, że Grecja w pełni spełnia 
wymogi wynikające z dyrektywy 2011/92/UE.

8. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV V) otrzymana dnia 31 października 2014 r. 

Jak stwierdzono w poprzednim komunikacie, Komisja wszczęła nowe postępowanie w 
sprawie uchybienia (2012/2230), uznając, że Grecja nie zastosowała się do wymogów 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko3. W dniu 22 lutego 2013 r. Komisja wystosowała do Grecji wezwanie do 

                                               
1

Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 27-49
2

Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1-21
3

Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1-21
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usunięcia uchybienia, uznając, że projekt budowy składowiska w Megalopoli zmieniono (na 
etapie wspólnej decyzji ministerialnej z dnia 5 lipca 2011 r. zatwierdzającej warunki 
środowiskowe projektu) w istotny sposób po zakończeniu procedury konsultacji publicznych.

Komisja zauważa również, że w wyniku odwołania do Rady Stanu mającego na celu 
uzyskanie zawieszenia wykonania wspólnej decyzji ministerialnej, DEH (wykonawca 
projektu) w dniu 4 kwietnia 2012 r. postanowił dobrowolnie o zawieszeniu wszelkich prac 
budowlanych na okres 12 miesięcy. Decyzja DEH została przedłużona i będzie obowiązywała 
do czasu wydania orzeczenia przez Radę Stanu. Należy także podkreślić, że złożone zostało 
także inne odwołanie z żądaniem natychmiastowego uchylenia decyzji ministerialnej.

Należy również przypomnieć, że przedmiotowy projekt ujęto w planie działań, który rząd 
Republiki Greckiej przedłożył w sprawie 2003/2187 (dotyczącej zarządzania 
niebezpiecznymi odpadami w Grecji) i który powinien przyczynić się do zgodności z 
wyrokiem C-286/08.

Podsumowanie

Komisja oczekuje na wyrok Rady Stanu, zanim rozważy dalsze czynności w postępowaniu w 
sprawie uchybienia. 


